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A la Sala de la tercera planta de l’Edifici El Viver, a 29 d’abril de 2019, es reuneix la Junta de
Govern Local en primera convocatòria.
ASSISTENTS:
Alejandro Pastor Lopez
Ruben Guijarro Palma
Teresa Gonzalez Moreno
Blas Garcia Vaquero
Jordi Subirana Ortells
Isidre Marti Sarda
Julian Alamo Guijarro

President
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Secretari general
Interventor

PSC
PSC
PSC
PSC
PDiU

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 d’abril de 2019.
2. Departament de Població. Expedient: 2019/00009563C :
Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions Municipals i al
Parlament Europeu del dia 26/05/2019
Proposicions urgents
3. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00000762V :
2019/00000762V Proposta d’adjudicació del projecte d’obres de reasfaltat del carrer Ramon
Martí Alsina a l’empresa Artifex Infraestructuras sl per import de 363.757,58€
4. Intervenció. Expedient: 2019/00010390Z :
Donar compliment a l’article 18.5 de la LO 2/2012, respecte a l’incompliment del PMP.

Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió extraordinària del dia 15 d’abril de
2019.
Per la Presidència es formula proposta d’aprovació de l’Acta de la sessió ordinària del dia 15
d’abril de 2019, la qual s’aprova per unanimitat.
2. Departament de Població Expedient: 2019/00009563C :
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Sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions Municipals i al
Parlament Europeu del dia 26/05/2019
1.Mitjançant els Reals Decrets:
 206/2019, d’1 d’abril, van ser convocades les Eleccions de Diputats al Parlament
Europeu per al dia 26 de maig de 2019
 209/2019, d’1 d’abril, van ser convocades les Eleccions Locals per al dia 26 de maig de
2019.
Fonaments de dret
L'article 26.1 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, modificada
per la LO 13/1994 de 30 de març, per la LO 2/2011 i la LO 3/2011 de 28 de gener, estableix que
la formació de les Meses és competència dels Ajuntaments, sota la supervisió de la Junta
Electoral de Zona. Així mateix l’apartat 2 d’aquest article diu que el President i els Vocals de
cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades a la
secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i escriure. També diu
que el President haurà de tenir el títol de Batxillerat o Formació Professional de 2n grau, o
subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
L’apartat 4t de l’article 26, a dalt esmentat, estableix que el sorteig es realitzarà entre els dies
vigèsim cinquè i vigèsim novè posteriors a la convocatòria.
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de 24 de novembre de 2015, va delegar en la Junta de
Govern Local la competència de celebració dels sortejos públics per a la formació de les Meses
Electorals en motiu de les diferents convocatòries.
Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, la Junta de
Govern ACORDA:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per a
Presidents de Meses, ordenats per Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2
de l'article 26 de la Llei orgànica de Règim Electoral General. Aquesta relació està formada pels
ciutadans empadronats i censats majors d'edat i menors de 70 anys, amb títol de Batxillerat o
de Formació Professional de 2n grau o subsidiàriament al de Graduat Escolar o equivalent.
Així mateix, aprovar la relació, disponible en fitxers informàtics, de ciutadans elegibles per
Vocals de Meses Electorals, d'acord amb allò que estableix l'apartat 2 de l'article 26 de la Llei
orgànica de Règim Electoral General. Aquesta relació està formada pels ciutadans
empadronats i censats majors d'edat i menors de 70 anys, que saben llegir i escriure.
SEGON. Els membres de les Meses a escollir són 1 President, 2 vocals i 2 suplents per a
cadascun dels tres càrrecs esmentats.
TERCER. Procedir al sorteig públic per a la designació dels Presidents i Vocals, titulars i
suplents, que han de constituir les Meses Electorals en la celebració de les eleccions Locals i
de Diputats al Parlament Europeu, el proper dia 26 de maig de 2019, convocades mitjançant els
Reals Decrets números 206/2019 i 209/2019, d’1 d’abril.
A aquests efectes es determinarà, per mitjans informàtics, un número aleatori per l'interval que
va des del número 1 fins el número 999 per a l'elecció del President i dels seus suplents, i un
número aleatori per l'interval que va des del número 1 fins el número 999 per a l'elecció dels
Vocals i dels seus suplents. Així mateix s'estableix una seqüència de 51, de tal manera que:
a) En l'elecció de President la persona que en cada una de les relacions de les Meses
Electorals tingui el número que ha tocat serà designada President, a partir d'ella es comptarà el
número 51 de seqüència per a establir el primer suplent i es tornarà a comptar el número 51 de
seqüència per a establir el segon suplent.
b) En l'elecció de Vocals el número sortejat designarà el primer Vocal i la seqüència 51
s’utilitzarà per a establir el segon Vocal i els quatre suplents.
c) Es considerarà que a continuació de l'últim número de cada relació el segueix el primer
número de la mateixa.
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d) Així mateix, no es tindrà en compte de les llistes de possibles vocals o suplents d'aquests,
les persones que d'acord amb les anteriors regles hagin estat elegits per als càrrecs de
President o suplents d'aquest.
QUART Es delega al Servei d’Informàtica i TIC perquè, una vegada aquesta Corporació hagi
efectuat el sorteig, a dalt esmentat, constitueixi les llistes dels Membres de les Meses elegits, i
al Departament de Població, perquè procedeixi a la notificació als interessats.
Resultat votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5

Proposicions urgents
El secretari fa constar en relació a aquests punts que no ha pogut ser objecte d’estudi
permenoritzat i, per tant, la impossibilitat d’exercir l’assessorament jurídic de conformitat amb
l’article 3.d) del RD 1174/1987 de 18 de setembre i als efectes d’allò que disposa l’article 92.2
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, llevat els casos en què porti incorporat l’informe jurídic.
3. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00000762V :
2019/00000762V Proposta d’adjudicació del projecte d’obres de reasfaltat del carrer
Ramon Martí Alsina a l’empresa Artifex Infraestructuras sl per import de 363.757,58€
ANTECEDENTS
1. Per resolució de la Junta de Govern Local de data 01.10.2018, es va aprovar l’expedient de
contractació de referència i la despesa corresponent a aquesta licitació, segons es detalla:
Pressupost màxim de licitació IVA exclòs

322.584,96€

IVA del Pressupost de licitació

21%

Import de l’IVA del pressupost de licitació

67.742,85€

Preu total licitació amb IVA inclòs

390.327,81€

2. En aquesta licitació, pel procediment Obres Obert, amb tramitació ordinària, s’han seguit tots
els tràmits de publicitat assenyalats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en la
legislació administrativa aplicable al cas.
3. La Mesa de Contractació es va constituir en data 14/11/2018 va obrir les ofertes, en sessió
pública, de les empreses acreditades en la licitació, segons Registre de Pliques de data
6/11/2018. Les empreses i ofertespresentades van ser cinc, totes elles van presentar la paraula
clau per obrir els sobres digitals i que són:
LICITADORS:

OFERTA AMB IVA

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL

363.757,58€

TECNOLOGIA DE FIRMES SA

384.472,88€

AGUSTÍ Y MASOLIVER SA

382.521,93€

FIRTEC SAU

380.677,39€

ROGASA CONSTRUCCIONES
Y CONTRACTAS SAU

378.609,00€

Vistes les proposicions presentades i admeses, i atès que segons les condicions establertes
tant en els plecs tècnics i administratiu, la mesa de contractació proposa l’adjudicació del
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contracte a favor de l’empresa que ha presentat l’oferta més avantatjosa per a l’ajuntament, que
és:
Interessat
NIF
Import total oferta iva inclòs
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL B65675365
363.757,58€
5. La proposta d’adjudicació s’ha comunicat a tots els candidats i licitadors en tràmit
d’audiència. Al licitador proposat com adjudicatari, a més, se l’ha requerit per a la presentació
de la documentació justificativa del compliment de les seves obligacions tributàries, de
seguretat social i envers l’ajuntament, així com la constitució de la garantia definitiva i demès
documentació relacionada al plec de clàusules administratives particulars.
6. Presentada l’esmentada documentació per l’empresa en temps i forma s’ha fiscalitzat
l’expedient i la intervenció municipal en data 12/04/2019 ha autoritzat la despesa objecte del
present contracte amb càrrec a la següent aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de
Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20443110 1532 61900

RC

12018000016869/1

390.327,81

2019 N 20443110 1532 61900

ARC

1201900004910/1

363.757,58

En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
l’acord següent:
|Proposta de resolució
Per tot l’exposat i d’acord amb l’article 172 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, s’informa que no hi ha cap tipus d’impediment legal ni reglamentari
per tal que l’òrgan de contractació adopti la següent proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER. Adjudicar l’execució de les Obres de reasfaltat del carrer Ramon Martí Alsina a
l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS SL , amb NIF B65675365, en les condicions de la
seva oferta, per un preu total iva inclòs de 363.757,58€, més millores amb subjecció estricta al
que disposa el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeixin la licitació i el
contracte i tota la documentació tècnica aprovada a l’efecte.
La despesa derivada d’aquest contracte, segons fiscalització i informe favorable de la
Intervenció Municipal,haurà de ser aplicada amb càrrec a la següent aplicació pressupostària
del Pressupost Municipal de Despeses vigent:
Aplicació pressupostària

Id. Operació

Núm. Operació

Import

2018 N 20443110 1532 61900

RC

12018000016869/1

390.327,81

2019 N 20443110 1532 61900

ARC

1201900004910/1

363.757,58

SEGON. Publicar aquesta resolució en els termes reglamentàriament establerts i notificar-la
simultàniament als candidats i licitadors perquè en tinguin coneixement.
TERCER. Contra aquesta resolució, que és immediatament executiva i exhaureix la via
administrativa, podeu formular recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha
dictat dintre del termini d'un mes,comptat a partir del dia següent al de la recepció d’aquesta
notificació, o, si escau, des del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment
establerta, conforme a les previsions de l'article 123 de la Llei 39/2015,de 1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Alternativament, podeu formular recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós
administratiu de Barcelona competent, dintre del termini de dos mesos, comptats a partir del dia
següent al de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,reguladora d'aquesta jurisdicció. Aquest recurs no es podrà
interposar mentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició potestatiu prèviament formulat.
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Tanmateix, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu convenient i que
legalment correspongui.
La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció
administrativa perquè l'acte administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan
jurisdiccional o administratiu competent.
Resultat votació
La proposta precedent va ser aprovada per unanimitat.
Vots a favor: 5
4. Intervenció. Expedient: 2019/00010390Z :
Donar compliment a l’article 18.5 de la LO 2/2012, respecte a l’incompliment del PMP.
Destinatari: Junta de Govern Local.
Tipus de document:Informe d’intervenció d’acord amb l’art. 18.5 de la LO 2/2012
Òrgan que informa: L’Interventor General
Objecte:Donar compliment a l’article 18.5 de la LO 2/2012, respecte a l’incompliment
del PMP.
Expedient: 2019/00010390Z
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic,
mitjançant el seu article primer, modifica la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Així en l’apartat tercer de l’article primer, s’inclou un nou apartat 6 a l’article 13 de la Llei
orgànica 2/2012, amb la redacció següent:
«6. Les administracions públiques han de publicar el seu període mitjà de pagament a
proveïdors i disposar d’un pla de tresoreria que ha d’incloure, almenys, informació relativa
a la previsió de pagament a proveïdors de manera que es garanteixi el compliment del
termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. Les administracions públiques han
de vetllar per l’adequació del seu ritme d’assumpció de compromisos de despesa a
l’execució del pla de tresoreria.
Quan el període mitjà de pagament d’una administració pública, d’acord amb les dades
publicades, superi el termini màxim que preveu la normativa sobre
morositat,l’Administració ha d’incloure, en l’actualització del seu pla de tresoreria
immediatament posterior a la publicació esmentada, com a part d’aquest pla el següent:
a) L’import dels recursos que dedica mensualment al pagament a proveïdors per poder
reduir-ne el període mitjà de pagament fins al termini màxim que fixa la normativa sobre
morositat.
b) El compromís d’adoptar les mesures quantificades de reducció de despeses,
increment d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que li
permeti generar la tresoreria necessària per reduir el seu període mitjà de pagament a
proveïdors fins al termini màxim que fixa la normativa sobre morositat.»
Per un altra banda l’apartat cinquè modifica l’article 18 de la LO 2/2012, que queda redactat de
la següent manera:
«Article 18. Mesures automàtiques de prevenció.
...
5. L’òrgan interventor de la corporació local ha de fer el seguiment del compliment del
període mitjà de pagament a proveïdors.
En el cas de les corporacions locals incloses en l’àmbit subjectiu que defineixen els
articles 111 i 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, quan l’òrgan
interventor detecti que el període mitjà de pagament de la corporació local supera en més
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de 30 dies el termini màxim de pagament que preveu la normativa de morositat durant
dos mesos
consecutius a comptar de l’actualització del seu pla de tresoreria d’acord amb el que
preveu l’article 13.6, ha de formular una comunicació d’alerta, en el termini de quinze dies
des que ho detecti, a l’Administració que tingui atribuïda la tutela financera de les
corporacions locals i a la junta de govern de la corporació local. L’Administració que tingui
atribuïda la tutela financera pot establir mesures quantificades de reducció de despeses,
increment
d’ingressos o altres mesures de gestió de cobraments i pagaments, que la corporació
local ha d’adoptar de manera que li permeti generar la tresoreria necessària per a la
reducció del seu període mitjà de pagament a proveïdors. Quan sigui la comunitat
autònoma qui tingui atribuïda l’esmentada tutela financera ha d’informar d’aquelles
actuacions el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Si aplicades les mesures anteriors persisteix la superació en més de 30 dies del termini
màxim de pagament previst a la normativa de morositat l’òrgan competent de
l’Administració General de l’Estat pot procedir, prèvia comunicació de la comunitat
autònoma en cas que aquesta tingui la tutela financera de la corporació local, a la
retenció de recursos derivats de la participació en tributs de l’Estat per satisfer les
obligacions pendents de pagament que les corporacions locals tinguin amb els seus
proveïdors. Per a això, s’ha d’obtenir de la corporació local la informació necessària per
quantificar i determinar la part del deute comercial que es pagarà amb càrrec als recursos
esmentats.»
Vist que el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del mes de gener i febrer
supera el termini màxim que preveu la normativa sobre morositat a nivell global i a nivell
individual d’alguns dels ens que conformen l’entitat local, tal i com es detalla a continuació:
Dades PMP Gener de 2019
Entitats

Dades PMP Febrer de 2019
PMP

Entitats

PMP

Ajuntament de Badalona

87,55 Ajuntament de Badalona

83,95

Badalona Comunicació, S.A.

24,56 Badalona Comunicació, S.A.

28,90

Badalona Cultura, S.L

35,09 Badalona Cultura, S.L

20,71

Badalona Serveis Assistencials, SA

52,63 Badalona Serveis Assistencials, SA

49,51

Consorci Badalona Sud

49,57 Consorci Badalona Sud

41,09

Ens de Gestió Urbanística, S.A

32,07 Ens de Gestió Urbanística, S.A

30,54

Inst. M. Promoció de l’Ocupació

160,75 Inst. M. Promoció de l’Ocupació

188,75

Inst. Mpal. Serveis Personals

33,85 Inst. Mpal. Serveis Personals

28,25

Marina de Badalona, S.A

39,29 Marina de Badalona, S.A

34,95

Museu de Badalona

54,37 Museu de Badalona

63,55

P. Música

37,32 P. Música

41,16

Reactivació Badalona, S.A.

27,66 Reactivació Badalona, S.A.

18,36

PMP Global

78,43 PMP Global

74,15

Atès que l’article 13.6 de la LO 2/2012, establia que en aquest casos, d’incompliment, s’havia
d’actualitzar el pla de tresoreria immediatament posterior a la publicació del PMP.
Que una vegada detectat l’incompliment es demana informe a la Tresoreria Municipal del
contingut i la data en què ha actualitzat el pla de tresoreria d’acord amb l’article 13.6
anteriorment mencionat.
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La Tresoreria Municipal ha emès un informe, de data 9 d’abril, on posa de manifest que
l’incompliment no ve motivat per problemes de tresoreria al concloure que:
“El flux net de tresoreria previst de cada període (GenerDesembre), garanteix de forma
raonable l’efectiu compliment del pla de tresoreria de l’any 2019 i les possibles
desviacions que es poguessin produir per el ritme d’execució de la despesa en el mateix
exercici.
Atenent a les obligacions reconegudes d’exercici
definitius projectats com a pagaments, dins del pla
raonable, que els mateixos pagaments es puguin
pagament que preveu la normativa de morositat,
modificat a data d’avui.”

tancat i les previsions dels crèdits
de tresoreria, es garanteix de forma
realitzar dins del termini màxim de
sense que aquest pla hagi de ser

En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, no
hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que la Junta de Govern Local adopti
l’acord següent:
|
Per tot l’exposat anteriorment i d’acord amb allò que disposa l’article 18.5 de la LO 2/2012
aquesta Intervenció us comunica l’incompliment del període mitja de pagament a proveïdors
durant dos mesos consecutius
Els regidors resten assabentats de la precedent resolució.
Precs i preguntes
No se’n va produir cap.
Final
La Presidència dona per acabada la sessió a les deu hores i cinc minuts, de la qual com a
secretari general dono fe.

Signatures:
CRIPTOLIB_CF_Firma alcalde

CRIPTOLIB_CF_Firma secretario
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